МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ЗВІТ ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «УЖНУ» У 2019 РОЦІ

Підготувала: Свєженцева О.І.
начальник відділу міжнародних зв'язків

Ужгород – 2019

Міжнародна діяльність та інтернаціоналізація освіти в Ужгородському
національному університеті
1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці
Одним із основних напрямів формування сучасної освітньої політики країн
Європи є інтернаціоналізація та модернізація вищої освіти. 30 травня 2019 року
Вчена рада затвердила Стратегію інтернаціоналізації Ужгородського національного
університету, розроблену відділом міжнародних зв’язків. Необхідність розробки
стратегії інтернаціоналізації зумовлена глобалізацією сучасного світу, розвитком
міжнародної співпраці УжНУ в умовах економічної, політичної, соціальної та
культурної інтеграції країн регіону Центральної Європи, нових можливостей, як
надані Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Пріоритетами стратегії міжнародного співробітництва та ДВНЗ «УжНУ»
визначено членство у міжнародних консорціумах, асоціаціях, товариствах,
білатеральне партнерство, участь науково-педагогічних працівників у міжнародних
конференціях, форумах, симпозіумах, проведення спільних наукових розробок,
забезпечення якості інтернаціоналізованої освіти, заохочення студентів до участі в
міжнародних програмах, проектах, науковій діяльності.
Географічне розташування Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет» сприяє ефективному використанню
досвіду вищих навчальних закладів центральноєвропейських країн у процесах
євроінтеграції, ар ширенню його і=в загальнонаціональному масштабі.
Станом на кінець 2019 року ДВНЗ «УжНУ» активно співпрацює з понад
сотнею (118) закордонних партнерів, у 2019 році укладено 19 міжнародних
білатеральних угод, 8 угод з реалізації міжнародних проектів та 8 угод з метою
супроводу академічної мобільності Erasmus+.
Найактивніша співпраця у 2019 році розпочалася з наступними
міжнародними партнерами: «ARTIFEX» Університетом в Бухаресті (Румунія),
Асоціацією «Парасолька» (Швейцарія), Біологічним центром Чеської Академії
Наук (Чеська Республіка), Вищою школою ім. Роберта Шумана (Бельгія),
Європейським університетом м. Тбілісі (Грузія), Інститутом досліджень матеріалів
САН (Словацька Республіка), Інститутом науки і технологій TOC-H (Індія),
Клайпедським університетом (Литва), Коледжем бізнесу, економіки та
підприємництва (Республіка Сербія), Медичним університетом в Любліні (Польська
Республіка),Ошським державним університетом (Киргизька Республіка), Санаторнолікувальним закладом «Купеле Вішнє Ружбахи» (Словацька Республіка), Тбіліським
державним університетом ім. Іване Джавахішвілі (Грузія), Технологічним
університетом ім. Ігнація Лукашевича в м. Жешув (Польська Республіка),
Університетом «Мачерата» (Італія), Університетом здоров’я і соціальної роботи ім.
св. Алжбети у Братиславі (Словацька Республіка), Університетом Марії КюріСкладовської у Любліні (Польська Республіка), Університетом Окленд (США).

Діаграма 1.
Нова договірна база міжнародного співробітництва ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році

Важливе значення для подальшої інтеграції в європейський науковий є
членство ДВНЗ «УжНУ» у міжнародних асоціаціях: Magna Charta Universitetum,
Дунайській Конференції ректорів, Європейській Асоціації університетів,
Міжнародному консорціумі університетів.
Одним із вагомих критеріїв успіху сучасних університетів є включення до
міжнародних рейтингів. Упродовж 2019 року відділ міжнародних зв’язків
здійснював аналіз та подачу статистичних даних для участі у міжнародних
рейтингах, серед них - Times Higher Education World University Rankings, QS World
University Rankings by Region, U-Multirank, UI GreenMetric World University Rankings,
Webometrics Ranking of World’s Universities.
У 2019 році УжНУ вперше включено до регіонального рейтингу QS World
University Rankings by Region: зараз університет знаходиться на 231-240 позиції. З
українських закладів вищої освіти до рейтингу включено лише 20 університетів,
серед яких УжНУ займає 11 позицію. За показником міжнародного визнання УжНУ
посідає 13-у позицію серед ТОП 200 університетів України у 2019, а також входить
у першу десятку університетів України за показниками академічної мобільності.

2. Академічна мобільність студентів та викладачів
У 2019 році ДВНЗ «УжНУ» продовжував працювати у рамках європейської
програми підтримки академічної мобільності Erasmus+. Дана програма дозволяє
забезпечити мобільність студентів та викладачів на основі стипендій, що надаються
Європейським Союзом для покриття витрат на навчання й проживання. Відділом
міжнародних зв’язків систематично проводиться робота щодо розширення та
зміцнення договірних відносин з європейськими університетами. Пророблена
робота створила можливість безкоштовно навчатися або стажуватися/викладати у
провідних європейських вишах для студентів освітніх ступенів «Бакалавр»,
«Магістр», «Доктор філософії» та науково-педагогічних працівників.
Університети-партнери УжНУ у сфері Еразмус+ мобільності:
Італія:
 Університет м. Фоджа;
 Падуанський університет;
Франція:
 Університет ім. Поля Собатьє м.Тулуза
Литва:
 Литовський університет науки і здоров′я
 Університет Миколаса Ромеріса
Румунія:
 Клузький університет ім. Бабеш-Боляї
 Університет м. Пітешть
 Західний університет «Васіле Голдіш» в м. Арад
 Університет м. Орадеа
Польща:
 Державний Вищий Східноєвропейський Університет у Перемишлі
 Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла ІІ
Словаччина:
 Кошицький університет ім. П.Й. Шафарика.
 Пан-Європейський університет у Братиславі
 Університет ветеринарної медицини та фармації у Кошице
 Университет імені Матея Бела
 Католицький університет у Ружомберку
 Університет ім. Я.А. Коменського в Братиславі
 Вища школа економіки та менеджменту публічного управління у Братиславі
Угорщина:
 Дебреценський університет
 Науковий університет ім. Етвеша Лоранда
Чеська Республіка:
 Карлів університет у Празі
Хорватія:
 Політехнічний університет м. Пожега

Діаграма 2.1
Академічна мобільність за програмою Еразмус+ у відсотковому співвідношенні
(період 2015-2019 роки)

Діаграма 2.2.
Академічна мобільність: кількість відряджених представників УжНУ за
програмою Еразмус+ (період 2015-2019 роки)

Діаграма 4.2.3.
Академічна мобільність: прийнятих іноземців за програмою Еразмус+
(період 2015-2019 роки)

Прийняті іноземці у рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» для стажування,
викладання та навчання. У 2016 р. ─ 5 іноземців, 2017 р. ─ 14 іноземців, 2018 р. ─ 5
іноземців, 2019 р. ─ 16 іноземців.
Діаграма 2.4.
Академічна мобільність: факультети, що брали участь у програмі Еrasmus+:
(період 2015-2019 роки)

Вже систематичним стало семестрове навчання студентів та навчання за
програмами подвійних дипломів. Студенти математичного, біологічного,
фізичного факультетів та факультету інформаційних технологій мають можливість
навчатися за програмами «Два дипломи» в наступних європейських університетах:
Університет Вітовта Великого м. Каунас (Литва), Поморська академія у Слупську
(Польща), Кощицький університет імені П.Й.Шафарика (Словаччина), Вища школа
економіки та менеджменту публічного управління у Братиславі (Словаччина).
Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти
Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України про
співробітництво та обміни в галузі освіти викладачі та студенти УжНУ пройшли
наукове стажування у Пряшівському університеті та Університеті імені Я.А.
Коменського у м. Братислава. У 2019 році у цій програмі взяли участь 11 осіб. 9
студентів спеціальності «Словацька мова і література» пройшли діалектологічну та
ознайомчу практику у Словаччині (м. Мартін). А 7 студентів стоматологічного
факультету – пройшли виробничу лікарську практику у стоматологічній клініці
«Петрамед» у м. Чадца в тій же країні. 10 студентів інженерно-технічного
факультету проходили практику у Жешувському політехнічному університеті
(Республіка Польща).
Археологічну практику в Інституті археології САН м. Кошице (Словацька
Республіка) пройшли 11 студентів факультету історії та міжнародних відносин.
Загалом, студенти та науковці нашого університету беруть участь в різних
міжнародних конференціях та семінарах, а також проходять стажування в рамках
стипендіальних програм міжнародних фондів: Fulbright, Вишеградського фонду,
Рамкової програми SAIA, OeAD, DAAD, фонду Європейської Комісії.
За звітній період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 635 відряджень
студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників, з них: 483 – науковопедагогічних працівників, 152 – студенти та аспіранти, 69 з котрих – індивідуальний
графік, у зв’язку з паралельним навчанням за кордоном.

Діаграма 2.5
Академічна мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічних
представників ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році :

Діаграма 2.6
Закордонні відрядження викладачів, аспірантів та студентів здійснювалися до
наступних країн

Цифри до діаграми 4.2.6.
Словаччина – 189 осіб – 26%; Польща – 85 – 12%; Румунія – 77 – 11%;
Угорщина – 74 – 10%; Німеччина – 70 – 10%; Чехія – 56 – 8%; Туреччина – 25 – 3%;
Італія – 16 – 2%; Австрія – 14 – 2%; США – 12 – 2%; Швейцарія – 11 – 1,5%; Ізраїль
– 9 – 1%; Грузія – 9 – 1%; Франція – 7 – 1% ; Литва – 6 – 1%; Бельгія – 6 – 1%;
Іспанія – 6 – 1% ; Інші 47 – 6,5% – Азербайджан (1), Албанія (1), Білорусь (4),
Великобританія (4), Вірменія (1), Греція (2), Естонія (1), Єгипет (1), Ізраїль (2),
Індія (1), Ірландія (2), Ісландія (1), Казахстан (1), Канада (2), Китай (1), Латвія (2),
Мальта (1), Нідерланди (4), ОАЕ (3), Словенія (1), Тайвань (1), Фінляндія (1),
Хорватія (4), Швеція (4), Японія (1).
3 Прийом іноземних делегацій. Іноземці як учасники академічної
мобільності
Позитивною є динаміка кількості іноземців, які стали учасниками
академічної мобільності та постійного лекторату у нашому університеті.
Відповідно до партнерських угод про співпрацю за програмою обміну в
ДВНЗ «УжНУ»:
семестрове навчання в рамках програми Erasmus+ пройшли студенти
Карлового університету в Празі (Чеська Республіка) Павліна Клімешова та Ондржей
Кадлец на юридичному факультеті, а також студентка Політехнічного університету
м. Пожега (Хорватія) Мая Брадаріч на економічному факультеті;
доктор, спеціаліст акупунктури і східної медицини Сісілія Хільдербранд
проводила наукове дослідження в рамках програми академічних обмінів імені
Фулбрайта (США);
10 студентів Жешувського університету (Польща) разом з студентамиісториками нашого університету взяли участь в етнографічній експедицій «Локальна
пам’ять на кордонах Карпатських світів» (Еразмус+);
Ліджія Томойоага із Технічного університету Клуж Напока з центром у
м. Бая Маре (Румунія) та Кейт Вілкінсон (США) провели воркшопи для викладачів
факультету іноземної філології;
Арпад Белла та Карл Каніч очолили «круглий стіл» з нагоди 30-ліття
падіння Берлінського муру в рамках Тижнів Німеччини в Україні.
В рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» також пройшли стажування та
обмінялись досвідом Яна Кощова, Ванда Гайдучкова, Яна Кіралі – викладачі
Кошицького університету ветеринарної медицини та фармації (Словацька
Республіка), а також Томаш Костецькі – співробітник Люблінського католицького
університету ім. Йоана Павла ІІ (Польща).
З метою підвищення якості надання освітніх послуг в нашому ЗВО до
читання лекцій постійно залучаються іноземні фахівці.
За підтримки програми Erasmus+ лекції для наших студентів також
прочитали лектори з партнерських університетів: професор Кестутіс Петріконіс,
проректор Литовського університету наук про здоров’я м. Каунас (Литва) та Ольга
Солаж, викладач Східноєвропейського державного університету у Перемишлі
(Польща).
Упродовж року лекції для наших студентів прочитали: професор Віденського
університету Міхаель Мозер (Австрія); працівниця Гете-Інституту Сара Геннель
(ФРН), професор Інституту словакістики Польської академії наук Дорота

Рембішевськи (Польська Республіка); на юридичному факультеті УжНУ відбулася
лекція почесного професора УжНУ, директора відділу по боротьбі з економічною
злочинністю Бюро спеціальної прокуратури Генеральної прокуратури Словацької
республіки Мароша Жілінки.
Перед студентами виступили також наступні зарубіжні фахівці: Мартіна
Якубцова – викладачка Карлового університету; науково-педагогічні працівники
Спеціалізованої школи економіки м. Мост Соня Валушкова, Яна Кучерова, Мартіна
Ціахова, Їтка Доушова (Словацька Республіка); доцент Університету Константина
Філософа в Нітрі Йозеф Брунцлік (Словацька Республіка); Міхал та Дарія Вашічки старші наукові співробітники Слов’янського інституту Академії наук Чеської
Республіки; Дослідник-антрополог Андраш Жолт Біро (Угорщина), професор
Інституту східноєвропейських досліджень Карлового університету у Празі Марек
Прігода (Чеська Республіка) та інші.
В рамках Днів Австрії в Україні із лекцією «Подвійний акорд» – музика і
поезія в Східній та Центральній Європі» виступив професор Ґрацького університету
музики і акторського мистецтва (Австрія) Гаральд Газлмайр.
Загальна кількість прийнятих іноземних фахівців - 290.
На
основі
укладених
контрактів
та
реалізації
Стратегії
інтернаціоналізації в УжНУ діє постійний іноземний лекторат: на медичному
факультеті, стоматологічному та філологічному факультеті викладають: Саргіс
Єгунян (Вірменія), Еммануель Узома Окоро (Нігерія), Нараяна Свамі Харікрішна
(Республіка Індія), доктор філософії Петер Джупа (Словацька Республіка), професор
Яна Кесселова (Словацька Республіка) та магістр Петра Зламана (Чеська
Республіка).
Слід зауважити, що результатом співпраці УжНУ та країн Височіна,
Пардубіцького краю (Чеська Республіка) став ремонт аудиторій на філологічному
факультеті, методичне забезпечення чеського лекторату та облаштовані сучасні
кімнати для іноземних викладачів (внесок УжНУ).
Забезпечення високої культури міжнародного співробітництва сприяє
створенню позитивного клімату для інтернаціоналізації освітнього процесу,
підвищенню міжнародного престижу й репутації УжНУ, формуванню
полікультурної свідомості студентів, глобального мислення випускників.
Важливі вектори розвитку університету обговорюються керівництвом
університету під час офіційних візитів до університету відомих дипломатів і
посадових осіб провідних країн: Норвегії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії,
Німеччини, США, керівників зарубіжних наукових та освітніх закладів,
Координаторів стипендіальних програм. Систематично в різних заходах приймали
участь Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, Консули
Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Генеральний консул Чеської
Республіки в Львові.
Ужгородський національний університет у співпраці з Теологічним
коледжем Джона Уеслі в Будапешті, Університетом Солсбері в США, Єврейським
музеєм «Галіція» у Кракові у червні 2019 організував міжнародну
конференцію «ВІД ГОЛОКОСТУ КУЛЯМИ ДО АУШВІЦУ: Регіональні Виміри
Остаточного Рішення» в м. Ужгороді. Конференція відбулася за участі науковців,
викладачів, студентів, докторантів, аспірантів Університету Солсбері в США,
Державного університету Сан-Франциско, Університету Теннессі в Чаттанузі,

Коледж Назарет, Університету Тулен, Хайфського університету, Університету ТельАвіву, Університету Бал-Іллан в Ізраїлі, а також Сегедського університету,
Інституту історії, Науково-дослідницького центру гуманітарних наук Угорської
Академії наук, Університету ім. Етвоша Лоранда, Теологічної семінарії –
Університету єврейських досліджень у Будапешті, Університету м.Пейч,
Університету «Стефан чел Маре» у м.Сучава, Університету Бабеш-Бояї в м. Клуж,
Університет прикладних наук, Норвегії та багато інших.
Велика кількість іноземців дискутувала в стінах УжНУ під час Міжнародної
наукової конференції «Безпека на території Програми Транскордонного
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна», що відбулася за участі зарубіжних
науковців Варшавського університету, Педагогічного університету у Кракові,
Люблінського католицького університету, ім. Івана Павла ІІ, Університету ім. Марії
Кюрі-Склодовської (Люблін), Університету ім. кардинала Стефана Вишинського у
Варшаві, Жешувського університету, Гродненського державного університету ім.
Янки Купали.
В рамках спільного міжнародного проекту між УжНУ та Мюнхенським
університетом Людвіга-Максиміліана відбулася конференція «Проактивна
толерантність як шлях до миру». До участі долучилися багато іноземних та
вітчизняних фахівців, – науковців а також представників влади і духовенства – усіх,
хто може і має бути ретранслятором мови миру в громадянському суспільстві.
Важливою подією у міжнародному житті університету за 2019 рік стало
присвоєння та вручення почесного звання Doctor Honoris Causa за особисті наукові
досягнення у галузі фізики, освіти та науки, а також за вагомий внесок у розвиток
ДВНЗ «УжНУ» і міжнародного співробітництва між Україною та Чеською
Республікою професору Карлового університету у Празі Владіміру Матоліну.
4. Підготовка та реалізація міжнародних проектів
До цілей та завдань міжнародних проектів, виконавцями яких були
науковці ДВНЗ «УжНУ», зокрема належать:
 дослідження проблем толерантності на кордонах Європи;
 модернізація вищої журналістської освіти в Україні, інтернаціоналізація
стандартів підготовки медіа фахівців;
 посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур;
 розширення оперативної системи «Аварійна космічна система» для
моніторингу небезпечних природних і техногенних геопроцесів в прикордонному
регіоні Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна;
 сприяння розвитку ремесел та гастрономії, як відповідних компонентів
культурного надбання Карпатського євро регіону.
Основні міжнародні проекти, підготовка та реалізація яких
здійснювалася у 2019 році:
1) Продовжувалася діяльність міжнародного проекту науковців кафедри
твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки фізичного факультету. Серед
завдань проекту «Посилення провідних європейських науково-дослідних
інфраструктур», в рамках програми «Горизонт-2020» є облаштування
спеціалізованої фізичної лабораторії. Проект втілюється через роботу консорціуму
СЕRІС-ЕRІС, до міжнародних партнерів якого належать установи Чеської

Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії. Керівник проекту професор Різак В.М.
2) Триває виконання проекту «Мережа інновацій та знань про короткі
ланцюжки постачання» (Short supply chain knowledge and innovation network –
SKIN), фінансованого в рамках Європейської програми з досліджень та інновацій
«Горизонт-2020», номер 728055. У Консорціумі спільно працюють науковці
провідних наукових установ та університетів Італії, Бельгії, Сербії, Чехії, Угорщини,
Австрії, Польщі, Словаччини та ін. Керівник проекту - професор Бойко Н.В.
3) Проект, за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти», програми
Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ К2. (ex-Tempus), реалізовує колектив кафедри
журналістики. Назва проекту: DESTIN – Journalism Education for Democracy in
Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism – Журналістська
освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та
професіоналізм. Основна мета проекту - модернізація вищої журналістської освіти
в Україні, інтернаціоналізація стандартів підготовки медіафахівців, налагодження
довгострокової співпраці викладачів та експертів країн-партнерів, культивування
європейських принципів вищої освіти і журналістської діяльності. Проект
спрямований на вдосконалення журналістської освіти – оновлення навчальних
планів і програм з журналістики в Україні (бакалаврат+магістратура), їх наближення
до стандартів ЄС, покращення працевлаштування студентів-журналістів, їхньої
міжнародної мобільності та поширення медіаграмотності в суспільстві. У
Консорціумі спільно працюють науковці провідних українських вишів та
університетів Великої Британії, Швеції, Австрії, Нідерландів, Польщі. Керівник
проекту - професор Бідзіля Ю.М.
4) ДВНЗ «УжНУ» – учасник міжнародного проекту «Зміни педагогічних
факультетів та університетів у 21 столітті». Разом із деякими іншими
українськими закладами вищої освіти, які відіграють важливу роль у розвитку
освіти на регіональному та загальнодержавному рівні, УжНУ став учасником
проекту, що реалізується Університетом Масарика у Брно за підтримки Чеської
агенції розвитку. Проект спрямований на посилення можливостей працівників
середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують
майбутніх педагогів.
5) За програмою транскордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства HU-SK-RO-UA 2014-2020 стартував проект «Розширення
оперативної системи «Аварійна космічна система» для моніторингу
небезпечних природних і техногенних геопроцесів в прикордонному регіоні
Угорщини-Словаччини-Румунії-України». Партнери проекту: Університет ім.
Павола-Йожефа Шафарика у м. Кошіце (Словаччина), Технічний університет у м.
Клуж-Напока (Румунія), Університет технологій та економіки в м. Будапешт
(Угорщина), Обласна рада Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина).
Проект має на меті зменшення соціальних та економічних втрат, а також
ризиків для здоров’я та життя людей, спричинених стихійними лихами в цільовому
регіоні завдяки комплексній оцінці загроз та ризиків у Карпатському регіоні та
детальному моніторингу деформацій поверхні землі в транскордонних районах
Угорщини, Словаччини, Румунії та України. Керівник проекту - професор Каблак
Н.І.

6) Розпочалася реалізація проекту «Промоція ремісництва і гастрономії
як невід’ємних складових культурної спадщини Карпатського Єврорегіону КРА'ГАС» в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства HU-SK-RO-UA 2014-2020. Міжнародні партнери проекту:
Університет Бабеш-Бойяи (Румунія), Торгово-промислова палата повіту Марамуреш
(Румунія), Університет м.Мішкольц (Угорщина), Торгово-Промислова Палата
області Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина).
Метою проекту є розвиток транскордонної співпраці в регіоні проекту завдяки
просуванню ремесел та гастрономічної культури, як невід'ємних складових
культурної спадщини Карпатського єврорегіону, що дасть змогу зблизити місцеві
спільноти та усунути межі між членами ЄС - Угорщиною і Румунією та їхнім
сусідом - Україною. Керівник проекту - доцент Керецман Н.П.
7) Надійшла позитивна відповідь про отримання гранту за програмою
транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства HU-SK-ROUA 2014-2020 стосовно дослідження теми: «Нові енергетичні рішення у
Карпатському регіоні». Склад партнерства: Обласна рада Саболч-Сатмар-Берег
(Угорщина), Університет ім. Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія), Кошицький
технічний університет (Словаччина), Університет м. Ніредьгаза (Угорщина).
Реалізація проекту розпочнеться в 2020 році.
8) Було повідомлено, що Спільна Операційна Програма Румунія-Україна
2014-2020 фінансуватиме проект «Партнерство для геномних досліджень в
Україні та Румунії», який розпочнеться у 2020 році. Іноземним партнером у даному
проекті виступатиме Університет ім.Василя Голдіша у м.Арад (Філія у м.СатуМаре), Румунія.
9) Експерти Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020
також підтримали проект «Транскордонна співпраця Розумна Енергія», заходи
якого розпочнуться в 2020 році за співпраці з Університетом ім. Штефана чел Маре
в Сучаві, Румунія.
10) Ще один проект, який буде реалізовуватися в 2020 році у рамках
Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020, має тему «Промоція
нематеріальної дерев’яної спадщини Марамуреш та Закарпаття. Технічний
посібник із традиційної деревообробки». Серед партнерів проекту - Торговопромислова палата повіту Марамуреш (Румунія), Північно-Західна філія
Румунського ордену архітекторів (Румунія), Музей етнографії та фольклору повіту
Марамуреш (Румунія).
Реалізація міжнародних проектів виграних у 2019 році триватиме протягом 24
місяців, загалом очікувана сума грантів, сягає понад 1 млн.євро.
Ключовими завданнями у 2020 р. у сфері міжнародної співпраці буде
проведення Дунайської конференції ректорів, що сприятиме утвердженню іміджу
університету як одного з найбільш інноваційних університетів регіону, ініціювання
нових проектів в рамках транскордонних програм, Еразмус+ ініціатив ЄС,
Норвезького фінансового механізму, Британської ради та інших міжнародних
донорів. Це сприятиме підвищенню позицій УжНУ у міжнародних рейтингах,
збільшенню частки залученого зовнішнього фінансування, а, отже, у перспективі
підтримки університету з державного бюджету.

